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Podzimí jarmark
Vážení občané,
ve zpravodaji obce Bystřička II/2017 jste byli informo‑
váni o zpracování urbanisticko‑architektonické studii
obce Bystřička. Tato studie byla zpracována a byla kon‑
cem měsíce září předána objednateli tedy obci Bystřička.
Tímto Vás zvu na veřejné projednání studie, které se bude
konat 24. 10. 2017 od 17‑ti hodin na hřišti „U Lukášů“.
V letošním roce jsme byli úspěšní v podání žádosti
na realizaci „Sběrný dvůr Bystřička“, na který jsme získali
dotaci ve výši 90% investic. Přesná částka bude známa
po výběrovém řízení na dodavatele, kdy se předpokládá
vysoutěžení nižší ceny. Realizace se plánuje v roce 2018.
Jde téměř o roční zpoždění z důvodu prodlení zpracová‑
ní žádostí pracovníky Operačního programu životního
prostředí.

Naopak neúspěšní jsme byli při podání žádosti na roz‑
šíření chodníků v centru obce a rekonstrukce autobusové
zastávky u školy „Pod Růžďkou“. Důvod neúspěšnosti
nám Státním fondem dopravní infrastruktury nebyl
sdělen. V případě úspěšnosti bychom dosáhli na 80%
investic. Z důvodu neúspěšnosti není realizace možná.
Dále jsme nebyli úspěšní v podání žádosti na opravu
komunikací v obci. V tomto případě nám byla sdělena
neúspěšnost z důvodu velkého počtu zájemců. Přesto
byly opraveny místní komunikace v částce 1.000.000,‑ Kč
z vlastních zdrojů. Tento trend bychom chtěli zachovat
i do budoucna, kdy takováto částka bude každoročně
investována do oprav místních komunikací.
27. 9. 2017 obec Bystřička podala žádost na dotace
výstavby nového dopravního terminálu (autobusové
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nádraží). Vzhledem k tomu, že zde není mnoho podaných
žádostí, věříme, že i v tomto případě budeme úspěšní
a dočkáme se celkové rekonstrukce povrchů, dešťové
kanalizace, ale hlavně nástupišť autobusové dopravy se
zázemím pro cestující.
Za tímto účelem si obec Bystřička pronajala budovu
nádraží ČD, která by měla být po rekonstrukci zpřístup‑
něna veřejnosti. Od tohoto kroku očekáváme především
zvýšení komfortu cestování. Jedná se o vytápěné čekárny
a sociální zařízení.
POZVÁNKA NA ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I letos připravujeme pro děti mikulášskou nadílku.
U této příležitosti bude rozsvícen i vánoční strom a bet‑
lém.
Po rožnutí stromku bude následovat sváteční slovo,
po kterém přijede Mikuláš se svou družinou a rozdá
dárečky. Občerstvení zajišťuje SDH Bystřička.
Upozornění!!! Ve Vašich kalendářích najdete termín
mikulášské besídky 2. 12. 2017. Tento termín musíme
z organizačních důvodů přesunout na sobotu 9. 12. 2017
od 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
MYSLIVECKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Vážení spoluobčané, přátelé lesa a přírody, Myslivecké
sdružení Přehrada‑Bystřička za podpory obce Bystřička
zakládá myslivecký kroužek pro děti od 6ti let. Pokud Tě
baví příroda, les, zvířata a chceš prohloubit své znalosti
a dozvědět se spoustu nových věcí a zajímavostí, tak
neváhej přijít na úvodní setkání v pátek 20. října 2017
v 16:00 hodin do bývalé ordinace MUDr. Bubelové, kde
si řekneme bližší informace. Rodiče jsou samozřejmě
na úvodní setkání také zváni.
Více informací podá na telefonu 604401471 Ing. Josef
Kovář.

VODÁCKÝ VÝCVIK PRO DĚTI A RODIČE
Šestnáct dětí, spolu s rodiči z Bystřičky, si vyzkoušelo
na řece Bečvě v sobotu 5. 8. 2017 v zátočině u Batlů jíz‑
du na kajaku, na pevných lodích a na pálavě. Taktéž si
změřily síly s rodiči v soutěži „ Kdo bude rychlejší“, kde
společně předvedli svoji vodáckou zručnost v časovém
úseku na vodě, který byl následně vyhodnocen. Děti byly
odměněny sladkou dobrotou a osvědčením o absolvování
vodáckého kurzu.
Malí vodáci si velice zdárně poradili s přípravou
a vařením kotlíkového „buřt guláše“, který si připravili
na večeři spolu s rodiči. A že jim guláš chutnal, jsme se
přesvědčili u prázdného kotlíku. Večer jsme si všichni
společně zazpívali písničky u táboráku za doprovodu
kytar.
Největší překvapením pro děti byla noční jízda po Beč‑
vě, kde za doprovodu vodáckých instruktorů sjely úsek
na vodě s čelovkami, a to několikrát za sebou. Večerní
stezka odvahy, byla vyvrcholením celé akce, kde se děti
krásně bály za doprovodu živých strašidel. Při usínání
pod širákem, dělal dětem společnost krásný měsíc na ob‑
loze a na ranní snídani v trávě si zavzpomínali nejen
rodiče, ale pro některé děti byla tato snídaně příjemným
zpestřením. Na závěr akce si všichni vyzkoušeli střelbu
ze vzduchovky na cíl a po spokojeném víkendu jsme
všichni odcházeli v dešti k domovům.

Za vodácký oddíl Jitka Smilková
KALENDÁŘ 2018
Vážení občané, i v letošním roce bychom pro Vás chtěli
připravit domácí kalendář na rok 2018. Znovu bych si
dovolil požádat o fotografie, které zachycují jedinečnost
naší obce, dění v obci, společenské či sportovní akce,
či jen snímky pořízené toulkami přírodou. Fotografie
zasílejte na adresu starosta@bystricka.cz nebo obec.bys‑
tricka@telecom.cz.

